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CROESO i Eglwys Dewi Sant ar yr Aelwyd 
  

20 Medi 2020 
Trindod XV 

 
Cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yn EDS  
heddiw am 9.00am.  Mae’r gwasanaeth hwn yn 
ychwanegiad i’n prif wasanaethau rhithiol sef y 
podlediadau yn y bore a’r hwyr.    

 
CYHOEDDIADAU’R SUL 

 
COFFI A CHLONC  
Diolch i Siân Eleri am drefnu y bore coffi a chlonc 
ddoe, ac i William Reynolds am ei gyflwyniad graenus 
a diddorol ar ddechrau’r sesiwn. Cynhelir y Coffi a 
Chlonc nesaf dydd Sadwrn 17 Hydref gan ddechrau 
am 10.30am.   
 
GWASANAETHAU YN YSTOD Y CYFNOD OREN 
Byddwn yn parhau gyda’r podlediadau fel ein prif 
wasanaethau ar y Sul.  Cynhelir un gwasanaeth am 
9.00am yn yr eglwys i’r rhai sy’n teimlo’n barod i ddod 
at ei gilydd i addoli.    
 
GWASANAETH SUL NESAF YN EDS 
Os ydych yn bwriadu dod i’r gwasanaeth y Sul nesaf 
gofynnwn yn garedig i chi hysbysu Marian Fairclough  
(e-bost: faircloughmarian@gmail.com; rhif ffôn:  029 
2088 5151) erbyn 4pm y Sadwrn cynt.  Wedi iddi 
dderbyn eich neges bydd Marian yn rhoi gwybod i chi 
bod sedd wedi’i neilltuo ar eich cyfer.  Gwnewch yn 
siŵr eich bod yn derbyn y cadarnhad hwn cyn mentro 
i’r eglwys rhag ofn na fydd lle i chi.  Unwaith fydd y 
seddi i gyd wedi’u llenwi ni fydd modd i ni adael i 
unrhyw un arall ddod i mewn i’r eglwys.   
 
LLONGYFARCHIADAU  
Llongyfarchiadau i Huw Carson a Lauren Jones ar eu 
priodas ddoe yn EDS.  Dymunwn bob bendith iddynt 
ar ddechrau eu bywyd priodasol.  
 
BANC BWYD CAERDYDD 
Tua’r adeg hon o’r flwyddyn yr ydym yn casglu 
nwyddau tuag at waith y banc bwyd.  Yn anffodus, nid 
yw hyn yn ymarferol i ni fel eglwys ar hyn o bryd 
oherwydd y cyfyngiadau.  Os hoffech gyfrannu’n 
ariannol i’r banc bwyd, mae modd gwneud hynny dros 
y we trwy ymweld â:  
https://localgiving.org/charity/cardifffoodbank/ neu 

drwy adael rhoddion yn y mannau casglu nwyddau 
sydd mewn nifer o archfarchnadoedd yng 
Nghaerdydd. 
 
CRISTION – CYLCHGRAWN CYD-ENWADOL 
Mae tanysgrifiad yr eglwys i Cristion yn ddyledus o 
ddechrau Medi. Os hoffech danysgrifio i’r cylchgrawn 
hwn y gost yw £8 am 6 rhifyn y flwyddyn. Os hoffech 
ragor o wybodaeth mynnwch air â Rhys Jones. 
 
CLOCH DEWI 
Os hoffech gyfrannu deunydd i rifyn nesaf Cloch Dewi, 
a wnewch chi anfon eich cyfraniadau at Wyn Mears: 
wyn@wynmears.com erbyn dydd Gwener 25 Medi, os 
gwelwch yn dda.  
 
DIOLCHGARWCH AM Y CYNHAEAF 
Yr ydym yn nesáu at gyfnod y Diolchgarwch am y 
Cynhaeaf.  Y bwriad yw cadw’r Diolchgarwch ar Ddydd 
Sul 4ydd Hydref gyda’r podlediadau fel y prif 
wasanaethau a gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid yn 
yr eglwys am 9.00am.  Gyda chymaint o ansicrwydd, 
anodd yw gwneud trefniadau pendant ar hyn o bryd.   
 
IS-BWYLLGOR CYLLID AC EIDDO 
Cynhelir cyfarfod o’r is-bwyllgor Cyllid ac Eiddo nos 
Lun 28 Medi am 6.00pm dros Zoom.  

GWASANAETHAU HEDDIW: TRINDOD XV 
Bydd linc i bodlediad y gwasanaeth boreol yn 
ymddangos gyda’r e-bost fydd yn cynnwys y daflen 
hon.  Hefyd mae modd ymweld â gwefan yr eglwys i 
ddod o hyd i’n gwasanaethau ar lein.     
 
Bydd podlediad o’r Hwyrol Weddi am 6pm heno yn ôl 
yr arfer.  Bydd y linc yn cael ei anfon allan yn hwyrach 
yn y prynhawn.   
 
YN EIN GWEDDÏAU  
Cofiwn yn ein gweddïau y cleifion: John Hicks, Rob 
James, Margaret Jones, Sally Lewis, Catrin Morgan, 
John Morgan, Nia Roberts, Ceri Saunders, Dawn Parry 
Sawdon, Gwen Thomas, Jack Thomas (Offeiriad), Joan 
Thomas, ac am bawb sy’n gofalu amdanynt. 
 
Gweddïwn hefyd dros bawb a fu farw yn 
nhangnefedd Crist, dros bawb y cofiwn am eu 
marwolaeth yr adeg hon o’r flwyddyn. Dyro iddynt, 
O Arglwydd, orffwys tragwyddol a llewyrched 
goleuni gwastadol arnynt.  

GWASANAETH SUL NESAF YN YR EGLWYS 
 

27 Medi 2020 
Trindod XVI 

9.00 am – Y Foreol Weddi a Phregeth 



ADDOLI AR YR AELWYD 
Os oes gennych gopi o lyfr Gweddi yr Eglwys yng 
Nghymru ar gyfer y Foreol a’r Hwyrol Weddi (glas 
tywyll 1984), mae croeso i chi ddilyn trefn y 
gwasanaethau ynddo a’i ddarllen i chi eich hun yn 
dawel neu ar lafar, neu ym mha bynnag fodd sy’n 
gyffyrddus i chi.  
 
Mae’r Salm a’r darlleniadau ar gyfer y Sul fel y canlyn: 
 

Y Foreol Weddi:     
Salm 145:1-8 
Ecsodus 16:2-15 
Mathew 20:1-16 
 

Yr Hwyrol Weddi:  
Salm 119: 153-176 
Eseia 45: 9-22 
Datguddiad 14:1-5 

Mae croeso i chi ddilyn trefn y gwasanaeth ar y daflen 
hon hefyd.   

 
Trefn gwasanaeth syml ar gyfer Trindod XIV 
Thema: Maddau: Tegwch Gras Duw 

Gwasanaeth Boreol Trindod XV – 20 Medi 2020 
Cymun Ysbrydol 

 
Bore da a chroeso i wasanaeth boreol EDS ar y 
pymthegfed Sul wedi’r Drindod.   
 
Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.  Amen. 
 
Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, 
edrych arnom yn awr mewn gallu a thrugaredd. 
Bydded i’th nerth orchfygu ein gwendid, 
i’th lewyrch oleuo ein dallineb, 
ac i’th Ysbryd ein denu at y cariad hwnnw 
sy’n cael ei ddangos a’i gynnig inni gan dy Fab, 
ein Gwaredwr Iesu Grist.  Amen.  
 
Arglwydd, trugarha. 
Crist, trugarha. 
Arglwydd, trugarha 
 
Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau gerbron yr 
Hollalluog Dduw.  
 
Dad nefol, 
yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, 
a heb wneud yr hyn a ddylem. 
Mae’n wir ddrwg gennym, 
ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. 
Er mwyn dy Fab Iesu Grist a fu farw drosom, 
Maddeua inni’r cwbl a aeth heibio 

ac arwain ni yn ei ffordd ef 
i gerdded fel plant y goleuni.  Amen.  
 
Bydded i Dduw ein Tad, a gymododd y byd ag ef ei hun 
trwy ein Harglwydd Iesu Grist, ac sy’n maddau 
pechodau pawb sy’n wir edifeiriol, faddau i ni a’n 
gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi inni ras 
a nerth yr Ysbryd Glân.  Amen.  
 
Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, 
ac ar y ddaear tangnefedd i’r rhai sydd wrth ei fodd. 
Moliannwn di, bendithiwn di, 
addolwn di, gogoneddwn di, 
diolchwn i ti am dy fawr ogoniant. 
Arglwydd Dduw, Frenin nefol, 
Dduw Dad Hollalluog. 
 
O Arglwydd, yr Unig Fab, Iesu Grist; 
O Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad, 
sy’n dwyn ymaith bechod y byd, 
trugarha wrthym; 
tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw Duw Dad, 
derbyn ein gweddi.  
 
Oherwydd ti yn unig sy’n Sanctaidd; 
ti yn unig yw’r Arglwydd; 
ti yn unig, O Grist, gyda’r Ysbryd Glân, 
sydd Oruchaf yng ngogoniant Duw Dad.  Amen.   
 
Y Colect 
O Dduw, yn dy drugaredd hael anfonaist yr Ysbryd 
Glân ar dy Eglwys, yn nhân ysol dy gariad: caniatâ i’th 
bobl fod yn danbaid yng nghymdeithas yr efengyl 
fel, gan fyw’n wastadol ynot ti, y ceir hwy yn gadarn 
mewn ffydd ac yn ymroddgar eu gwasanaeth; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu 
gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am 
byth.  Amen. 
 
Darlleniad o’r Hen Destament: Ecsodus 16:2-12 
Dechreuodd holl gynulliad pobl Israel rwgnach yn 
erbyn Moses ac Aaron yn yr anialwch, a dweud 
wrthynt, "O na fyddai'r Arglwydd wedi gadael inni 
farw yng ngwlad yr Aifft, lle'r oeddem yn cael eistedd 
wrth y crochanau cig a bwyta ein gwala o fwyd; ond yr 
ydych chwi wedi ein harwain allan yma i'r anialwch er 
mwyn lladd y dyrfa hon i gyd â newyn." Dywedodd yr 
Arglwydd wrth Moses, "Byddaf yn glawio arnoch fara 
o'r nefoedd, a bydd y bobl yn mynd allan a chasglu 
bob dydd ddogn diwrnod, er mwyn i mi eu profi a 
gweld a ydynt am ddilyn fy nghyfraith ai peidio. Ond 
ar y chweched dydd y maent i baratoi dwywaith 
cymaint ag y byddent yn ei gasglu ar ddiwrnod arall." 
Yna dywedodd Moses ac Aaron wrth yr holl Israeliaid, 
"Yn yr hwyr cewch wybod mai'r Arglwydd a'ch 
arweiniodd allan o wlad yr Aifft, ac yn y bore cewch 
weld ei ogoniant, oherwydd y mae wedi clywed eich 



grwgnach yn ei erbyn. Pwy ydym ni, eich bod yn 
grwgnach yn ein herbyn?" Dywedodd Moses hefyd, 
"Fe rydd yr Arglwydd i chwi gig i'w fwyta yn yr hwyr, 
a'ch gwala o fara yn y bore, oherwydd y mae wedi 
clywed eich grwgnach yn ei erbyn. Felly, pwy ydym ni? 
Nid yn ein herbyn ni y mae eich grwgnach, ond yn 
erbyn yr Arglwydd." Dywedodd Moses wrth Aaron, 
"Dywed wrth holl gynulliad pobl Israel, 'Dewch yn 
agos at yr Arglwydd, oherwydd y mae ef wedi clywed 
eich grwgnach.'" A thra oedd Aaron yn siarad â hwy, a 
hwythau'n edrych tua'r anialwch, ymddangosodd 
gogoniant yr Arglwydd mewn cwmwl. Dywedodd yr 
Arglwydd wrth Moses, "Yr wyf wedi clywed grwgnach 
yr Israeliaid; dywed wrthynt, 'Yn y cyfnos cewch fwyta 
cig, ac yn y bore cewch eich gwala o fara; yna 
byddwch yn gwybod mai myfi yw'r Arglwydd eich 
Duw.'" 

 
Salm 145:1-5; 6-7 (Mydryddol) 

Fy Nuw, O Frenin, fe’th ddyrchafaf di; 
Dy enw beunydd a fendithiaf fi. 

Mawr yw yr Arglwydd, teilwng iawn o glod, 
Ac anchwiliadwy ydyw ei holl fod. 

 
Molianna’r naill genhedlaeth wrth y llall 

Dy holl weithredoedd nerthol yn ddi-ball. 
Dywedant am d’ysblander di o hyd, 

A sylwi ar dy ryfeddodau i gyd. 
 

Graslon a llawn trugaredd ydyw Duw, 
Araf i ddigio, llawn ffyddlondeb yw. 

Daionus yw yr Arglwydd wrth bob un, 
Trugarog wrth holl waith ei ddwylo’i hun. 

Gwynn ap Gwilym (1950 – 2016) 
Salmau Cân Newydd (2008). 

 
Yr Efengyl: Mathew 20:1-16 

"Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ a aeth 
allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w winllan. 
Cytunodd â'r gweithwyr am dâl o un darn arian y dydd 
ac anfonodd hwy i'w winllan. Aeth allan eilwaith tua 
naw o'r gloch y bore, a gwelodd eraill yn sefyll yn 
segur yn y farchnad. Dywedodd wrthynt hwythau, 
'Ewch chwi hefyd i'r winllan, ac fe dalaf i chwi beth 
bynnag fydd yn deg'; ac aethant yno. Yna fe aeth allan 
eto tua chanol dydd, a thua thri o'r gloch y prynhawn, 
a gwneud fel o'r blaen. Tua phump o'r gloch aeth allan 
a dod o hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, 
'Pam yr ydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur?' 
'Am na chyflogodd neb ni,' oedd eu hateb. 'Ewch chwi 
hefyd i'r winllan,' meddai ef. Gyda'r nos dyma berchen 
y winllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr, 'Galw'r 
gweithwyr, a thâl eu cyflog iddynt, gan ddechrau 
gyda'r rhai diwethaf a dibennu gyda'r cyntaf.' Daeth y 
rhai a gyflogwyd tua phump o'r gloch, a derbyniasant 
un darn arian yr un. A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd 

gyntaf, tybiasant y caent fwy, ond un darn arian yr un 
a gawsant hwythau hefyd. Ac wedi eu cael 
dechreusant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ gan 
ddweud, 'Dim ond un awr y gweithiodd y rhai 
diwethaf yma, a gwnaethost hwy'n gyfartal â ni, sydd 
wedi llafurio drwy'r dydd yn y gwres tanbaid.' Ond 
atebodd y meistr: 'Gyfaill,' meddai wrth un ohonynt, 
'nid wyf yn gwneud cam â thi. Onid am un darn arian y 
cytunaist â mi? Cymer yr hyn sydd i ti a dos ymaith. 
'Rwy'n dewis rhoi i'r olaf yma fel i tithau. Onid yw'n 
gyfreithlon imi wneud fel 'rwy'n dewis â'm heiddo fy 
hun? Neu ai cenfigen yw dy ymateb i'm haelioni? Felly 
bydd y rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf.'"   

 
Myfyrdod 

Atebodd y Meistr. “Onid yw’n gyfreithlon imi wneud 
fel rwy’n dewis â’m heiddo fy hun?  Neu ai cenfigen 
yw dy ymateb i’m haelioni?”  Mathew 20:15 

Mae gan bob un ohonom synnwyr o’r hyn sy’n deg ac 
yn annheg ym mywyd.  Dwi’n siŵr bod pob un 
ohonom yn cael ein cythruddo, neu’n cynhyrfu pan 
welwn ni fod rhywrai yn cael eu trin yn annheg ac yn 
fwy byth pan feddyliwn ni ein bod ni’n cael ein trin yn 
annheg.  Fe wyddom fod rhoi’r gydnabyddiaeth 
deilwng yn bwysig ac fe wyddom fod pob gweithiwr 
yn haeddu ei dâl am y gwaith a gyflawnodd.  Mae 
tegwch yn bwysig.  Os ceisiwn drin pawb yr ydym yn 
ymwneud â nhw yn deg, disgwyliwn y cawn ninnau 
ein trin yn deg gan eraill yn yr un modd.  Does dim yn 
waeth na’r teimlad ein bod wedi’n twyllo, neu fod 
eraill wedi elwa ar ein traul ni.  Mae hynny’n annheg, 
ac y mae annhegwch yn creu drwgdeimlad, cenfigen; 
mae’n niweidiol i berthynas ac i gymdeithas.  Mae 
annhegwch yn erydu ymddiriedaeth.   

 Ond fe wyddom hefyd, nad ydym yn byw 
mewn byd sy’n deg iawn.  Mae annhegwch yn rhemp.  
Nid pawb sy’n cael yr un cyfleoedd.  Nid pawb sy’n 
cael cyflog teg am eu gwaith.  Mae’n rhaid i ni 
gydnabod, ein bod ni’n gallu syrthio i’r fagl o 
anwybyddu annhegwch yn enwedig pan ‘dyn ni’n 
elwa’n bersonol ohono.  Ystyriwch yr holl fwydydd a 
dillad weddol rad ‘dyn ni mwyhau yn y gorllewin.  
Mae’r pris rhad yn golygu bod rhywrai yn rhywle ddim 
yn cael cyflog teg am eu gwaith.  Dwi’n mwynhau cael 
bargen, ond yn anfynych iawn dwi’n gofyn pwy sy’n 
talu er mwyn i mi gael y fargen honno.  Nid y 
gwerthwr sydd ar ei golled, mae hynny’n sicr.  Yn 
amlach na pheidio y cynhyrchwr, neu’r un sy’n 
gweithio ar y rheng flaen sy’n talu am y fargen.  Dyna 
ddiben masnach deg; gweithio i sicrhau bod y rhai sy’n 
cynhyrchu nwyddau yn cael cyflog teg am ddiwrnod 
teg o waith.  Yn y wlad hon y mae gennym Sefydliad 
Cyflog Byw, sy’n gweithio i hyrwyddo cyflog teg i 
weithwyr ym mhob rhan o’r gweithle.  Yn yr awydd 
am elw, yn yr awydd i blesio’r buddsoddwyr, neu i 



dalu cyflogau’r gwŷr mawr, gyflogau’r swyddi ar 
waelod y rheng sy’n cael eu gwasgu – mwy felly yn yr 
argyfwng sydd ohoni.  Mae’n ddigon hawdd, yn 
anffodus, i gau ein llygaid i annhegwch oddi mewn i 
gymdeithas pan mae’n siwtio!  

 Ac mae hyn oll yn deillio o’r darlleniad yn yr 
efengyl y bore ‘ma, dameg y gweithwyr yn y winllan.  
Nid oes modd darllen y ddameg hon heb deimlo bod y 
meistr wedi gweithredu’n annheg tuag at rhai o’i 
weithwyr, yn enwedig y gweithwyr hynny oedd wedi 
bod yn llafurio yn y winllan o’r bore bach tan yr hwyr 
yn cynhaeafu’r grawnsypiau, er gwaethaf eu diwrnod 
hir o waith yn derbyn yr union gyflog â’r rhai oedd ond 
wedi bod yn gweithio am awr yn y winllan.  Dydi 
hynny ddim yn deg, does bosib! Mae rhywbeth o’i le 
yma!  Teimlwn yr annhegwch – ac eto nid yw’r meistr 
wedi gweithredu’n anghyfreithlon nac yn annheg o 
gwbl.   Roedd wedi cytuno ar gyflog gyda’r gweithwyr 
ar ddechrau’r dydd, ac fe gadwodd at ei air.  Fel y 
gofynnodd y meistr i’r gweithwyr hynny oedd yn 
teimlo eu bod wedi cael cam ganddo – “Onid yw’n 
gyfreithlon imi wneud fel rwy’n dewis â’m heiddo fy 
hun?”  Doedd ganddynt ddim ateb i’r cwestiwn hwn. 

 Wrth gwrs, dameg yw hon, “stori ddaearol 
sy’n cyfleu gwirionedd ysbrydol” i ddefnyddio’r hen 
ddiffiniad.  Felly mae’n dda i ni ofyn beth yw’r 
gwirionedd ysbrydol inni sydd ymhlyg yn y ddameg 
hon?  Efallai ei bod hi’n dda i ni gofio hefyd mai yn 
efengyl Mathew yn unig y cawn y ddameg hon.  Mae’r 
ddameg yn dod bron yn syth ar ôl i Bedr ofyn y 
cwestiwn hwn i Iesu, “Dyma ni wedi gadael pob peth 
a’th ganlyn di.  Beth felly a gawn ni?”  “Beth felly a 
gawn ni?”  Roedd Pedr yma yn dechrau meddwl yn 
nhermau cael ei wobrwyo, cael rhyw fath o gyflog am 
adael pob peth a dilyn Iesu.  

 Ac yn y ddameg hon, mae Iesu yn dangos un 
gwirionedd mawr – sef haelioni gras Duw.  Mae’n dda 
i ni sylwi bod y meistr wedi mynd i’r farchnad nid 
unwaith neu ddwy yn ystod y dydd, ond pum gwaith.  
Y tro cyntaf, yn y bore bach daeth o hyd i rai oedd yn 
barod i weithio iddo am un darn arian y dydd.  Efallai 
ei fod wedi gweld bod y cynhaeaf yn doreithiog iawn, 
a bod y gwaith yn ormod i’r gweithwyr oedd ganddo.  
Felly, aeth allan bedair gwaith eto, gan ddod o hyd i 
eraill oedd yn segur ac yn chwilio am waith.  Roedd y 
meistr wedi rhoi cyfle i bob un oedd am weithio yn y 
winllan.  Fe allwn ni ddweud y mwyaf i gyd o weithwyr 
oedd yn y winllan, yr hawsaf oedd y gwaith i bawb.   

Ac yma, yn gyntaf, fe welwn ni haelioni Duw 
yn ei alwad.  Tro ar ôl tro daeth y meistr yn ôl i chwilio 
am weithwyr i’w winllan, a thro ar ôl tro daeth o hyd i 
rai oedd yn barod i ymateb i’w alwad.  Nid yw Duw yn 
ymatal yn ei waith o alw, ac nid yw byth yn rhy hwyr i 
ymateb i’w alwad arnom ni.  Y mae digon o waith yn ei 

winllan.  Mae’n ddiddorol i nodi, pan aeth y meistr yn 
ôl i’r farchnad am y bumed waith, fe ddywedodd wrth 
y rhai a welodd yno, “Pam yr ydych yn sefyll yma 
drwy’r dydd yn segur”?  Sut oedd yn gwybod bod y 
rhain wedi bod yno trwy’r dydd?  Mwy na thebyg yr 
oedd wedi eu gweld nhw’n sefyll yno y troeon cynt, 
ond nad oedd y rhain wedi ymateb y troeon cyntaf, 
efallai am nad oedd gweithio yn y winllan yn apelio 
atyn nhw.  Efallai eu bod yn disgwyl am gynnig gwell.  
Ta waeth, ar ddiwedd y dydd, dyma nhw’n derbyn yr 
alwad ac yn mynd i weithio yn y winllan.  Y mae Duw 
yn galw, ac nid yw byth yn rhy hwyr i ymateb i’r alwad 
honno.  

Yna, yn ail fe, welwn ni haelioni Duw tuag at 
bob un o’r gweithwyr.  Y mae pob un yn derbyn yn 
union yr un faint o gyflog.  Wrth gwrs, os ydym yn 
meddwl yn nhermau cyflog a gwobrwyo am ddiwrnod 
o waith, y mae hyn yn edrych yn annheg.  Ond hael yw 
Duw tuag at bawb o’i blant.  Dyma natur gras.  Beth 
yw gras, ond rhodd anhaeddiannol Duw inni.  Yn y 
ddameg hon does neb yn cael cam, ac mae’r meistr yn 
cadw ei gytundeb â phob un.  Ond dyna natur gras 
Duw, rhodd yw i ni, rhodd o’i fywyd ar waith ynom ni.  
Y mae Duw yn gweithredu tuag atom yn ôl ei gariad 
mawr – ac nid yn ôl yr hyn yr ydym yn ei haeddu.  

Yn ein darlleniad o’r Hen Destament, o lyfr 
Ecsodus, fe gawsom ni hanes pobl Israel yn teithio 
trwy’r anialwch, yn awchu i fynd yn ôl i wlad yr Aifft, 
am nad oedd digon o fwyd ganddynt i’w cynnal yn yr 
anialwch. Ond o’i haelioni fe roddodd Duw iddynt 
fanna a soflieir i’w cynnal.  Ond beth oedd yn 
ddiddorol am y manna, y bara gwyrthiol yma – doedd 
dim modd i’r Israeliaid gasglu a chadw mwy nag oedd 
ei angen arnynt. Petai iddynt gasglu mwy nag oedd 
wir ei angen, byddai’r manna’n troi’n anfwytadwy!  
Hynny yw, roedd Duw wedi rhoi yr hyn oedd ei angen 
arnynt i’w cynnal yn feunyddiol, ond nid oedd yn 
caniatáu iddynt fod yn drachwantus a dechrau storio’r 
cwbl ac amddifadu eraill o’u dogn.  Ac yn yr un modd 
yn y ddameg hon roedd y Meistr wedi rhoi yn hael 
ddigon i dalu cyflog teg i’w weithwyr a’r cyflog hwnnw 
yn ddigon i’w cynnal.   

Os yr ydym yn meddwl am ein perthynas â 
Duw fel cytundeb, a ninnau’n disgwyl cael ein 
gwobrwyo yn ôl ein gweithredoedd da yn unig, yna fe 
gawn ein siomi, fel y gweithwyr a wnaeth gyntundeb 
gyda’r meistr ar ddechrau’r ddameg.  Fe dderbynion 
nhw yn union yr hyn a gytunwyd.   Ond, os gwelwn ni 
ein perthynas â Duw fel ymateb i’w alwad, ac mae bod 
yn ei wasanaeth yn fraint, yna fe brofwn ni o’i haelioni 
sy’n fwy nag y gallwn ni ei amgyffred.  Fe brofwn ei 
ras; ei fywyd ynom ni, ei faddeuant ar waith ynom, a’i 
dderbyniad ohonom ni fel ei blant a brynwyd ar 
Galfarî.  Yno ar y groes fe welwn ni holl annhegwch 
dyn, ond yno hefyd y gwelwn ni holl degwch Duw tuag 



atom ni.   Beth a gawn ni am weithio yn winllan yr 
Arglwydd? Dim byd mwy, a dim byd llai na’i ras 
anfeidrol ef. Gras sy’n ddigon i’n cynnal, gras sy’n 
ddigon i’n hachub.   Amen.      

   

Credo’r Apostolion  

 
Credaf yn Nuw Dad Hollgyfoethog, 
creawdwr nef a daear. 
 
Ac yn Iesu Grist ei unig Fab ef, ein Harglwydd ni, 
yr hwn a gaed trwy’r Ysbryd Glân, 
a aned o Fair Forwyn, 
a ddioddefodd dan Pontius Pilat, 
a groeshoeliwyd, a fu farw, ac a gladdwyd. 
Disgynnodd i uffern. 
Y trydydd dydd y cyfododd o feirw, 
a esgynnodd i’r nefoedd, 
ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw Duw 
Dad Hollgyfoethog; 
oddi yno y daw i farnu’r byw a’r meirw. 
 
Credaf yn yr Ysbryd Glân; 
yr Eglwys Lân Gatholig; 
cymun y saint; 
maddeuant pechodau; 
atgyfodiad y corff; 
a’r bywyd tragwyddol.  Amen. 
 
Gweddïau  
 
Dduw tragwyddol, hollwybodol, hollbresennol, 
gweddïwn ynghanol trafferthion a llawenydd y dydd: 
dros y rhai sydd dan bwysau llethol ac wedi eu 
digalonni, yn ofnus neu’n unig yn wyneb yr hyn y mae 
bywyd wedi’i daflu atynt... 
Dduw, bydd gyda hwy. 
 
Dros y rhai sydd wedi eu hamlyncu gan boen a gofid, 
yn wynebu afiechyd a marwolaeth... 
Dduw, bydd gyda hwy. 
 
Dros y rhai sy’n dioddef poen meddwl ac yn wynebu 
iselder ysbryd, sy’n methu canfod heddwch na 
thawelwch... 
Dduw, bydd gyda hwy. 
 
Dros y rhai sy’n unig ac ar eu pennau eu hunain, heb 
gyfaill na chysur... 
Dduw, bydd gyda hwy. 
 
Dros y rhai sy’n ofnus ac yn ddryslyd, ac yn methu 
gweld cyfeiriad na phwrpas yn eu bywydau... 
Dduw, bydd gyda hwy. 
 

Dragwyddol, hollwybodol Dduw, 
bendithia hwy i gyd yr awr hon a phob awr, 
ym mhob cam o daith bywyd. 
 

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, oddi fry, 
Gwna ein calonnau iti’n dŷ; 
Â’th ras cysegra ni bob un 
Yn fywiol deml i ti dy hun. 

 
Rho in dywalltiad helaeth iawn 
O nefol rin dy ddwyfol ddawn; 
Doethineb, nerth, goleuni clir, 

Llawn hyder ffydd, a chariad gwir. 
 

O rho dy fendith ar dy waith, 
A rho dy wyneb ar ein taith, 
Nes uno gyda’r sanctaidd lu 

I’th foli byth mewn gwynfyd fry! 
 

I’r Drindod sanctaidd ddiwahân, 
Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân, 

Rhown glodydd gwiw, ag uchel lef, 
Ein dyled yw ei ganmol ef. 

William Lewis (Gwilym Berw) 
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Cymun Ysbrydol.  
 
Y mae’r Arglwydd yma. 
Y mae ei Ysbryd gyda ni.  
 
Dyrchefwch eich calonnau. 
Yr ydym yn eu dyrchafu at yr Arglwydd.  
 
Diolchwn i’r Arglwydd ein Duw. 
Iawn yw rhoi ein diolch a’n clod.  
 
Iawn yn wir, ein dyletswydd a’n llawenydd 
bob amser ac ym mhob lle 
yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, 
hollalluog a bythfywiol Dduw, 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 
 
Sydd trwy ei angau ei hun 
wedi dinistrio angau 
a thrwy ei atgyfodiad i fywyd 
wedi adfer i ni fywyd tragwyddol.  
 
Felly, gyda llu’r angylion 
a holl gwmpeini’r nef, 
cyhoeddwn ogoniant dy enw 
ac ymuno â hwy yn eu hemyn diderfyn o fawl: 
 
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Arglwydd, 
Duw gallu a nerth, 
Nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant. 



Hosanna yn y goruchaf. 
 
Bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod yn enw’r Arglwydd.  
Hosanna yn y goruchaf. 
 
“Myfi yw bara’r bywyd” 
 
Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae gan y sawl 
sy'n credu fywyd tragwyddol. Myfi yw bara'r bywyd. 
Bwytaodd eich hynafiaid y manna yn yr anialwch, ac 
eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, 
er mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio â marw. 
Myfi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynnodd o'r nef. Caiff 
pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r 
bara sydd gennyf fi i'w roi yw fy nghnawd; a'i roi a 
wnaf dros fywyd y byd."  Ioan 6:48 - 51 

 
Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn 
hyderus: 
 
Ein Tad, 
yr hwn wyt yn y nefoedd, 
sancteiddier dy enw, 
deled dy deyrnas, 
gwneler dy ewyllys; 
megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.  
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol 
a maddau i ni ein dyledion, 
fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. 
Ac nac arwain ni i brofedigaeth; 
eithr gwared ni rhag drwg. 
 
Canys eiddot ti yw’r deyrnas, 
a’r gallu, a’r gogoniant, 
yn oes oesoedd.  Amen.  
 
Cymerwn ennyd i fyfyrio ar y Cymun Bendigaid, ac ar 
orchymyn Iesu, “Gwnewch hyn er cof amdanaf”.  
 
Gan gofio y troeon eisoes yr ydym wedi penlinio wrth 
ffwrdd y Cymun, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, 
corff Crist; ac yfed o’r un cwpan, gwaed Crist, 
gweddïwn gyda’n gilydd: 
 
O Wynfydedig Arglwydd, 
mewn undod â’th bobl ffyddlon ledled y byd, 
gerbron pob allor yn dy Eglwys lle dethlir yr 
Ewcharist, 
dymunwn offrymu iti fawl a diolch.  
Cyflwynaf i ti fy enaid a’m corff 
gan daer ewyllysio bod yn un â thi’n wastadol.  
Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y Sacrament, 
tyrd yn ysbrydol i’m calon. 
Gwnaf fy hun yn un â thi, 
cofleidiaf di â chalon, meddwl ac enaid. 
Na foed fyth i ddim dy wahanu di oddi wrthyf; 
fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad.  Amen.  

 
Angus Die  
Oen Duw, 
     sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
     trugarha wrthym. 
 
Oen Duw, 
      sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
      trugarha wrthym. 
 
Oen Duw, 
      sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd: 
      dyro inni dangnefedd.   
 
 
Diolchwch i’r Arglwydd, oherwydd graslon yw: 
ei gariad sy’n dragywydd.  
 
Cadw, O Arglwydd, dy Eglwys, 
â’th drugaredd tragwyddol; 
a chan na all ein gwendid dynol hebot ti ond syrthio, 
cadw ni bob amser trwy dy gymorth 
rhag pob peth niweidiol, 
ac arwain ni at bob peth sy’n fuddiol i’n 
hiachawdwriaeth; 
trwy Iesu Grist ein Harglwydd.  Amen.  
 
Mae hawlfraint Y Llyfr Gweddi Gyffredin i’w arfer yn yr Eglwys yng 
Nghymru a phob gwasanaeth sydd ynddo yn eiddo Gwasg yr Eglwys yng 
Nghymru 1984.  

Hawlfraint Gwasg yr Eglwys yng Nghymru 1984. 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint 
Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011.  
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau.  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
Emynau – Caneuon Ffydd, Emynau’r Llan 
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